
Leges omgevingsvergunning voor beeldvormende raad 
 naam opsteller: W. Lubbers 
 telefoonnummer: 377 342 
 e-mailadres: w.lubbers@doetinchem.nl 
 
Voorstel: 
1. De raming van de lasten omgevingsvergunning met ingang van 2015 verlagen 

met totaal € 300.000 (€ 200.000 lagere loonsom en € 100.000 overige uitgaven). 
2. Het tarievenstelsel herzien en met ingang van 2016 uitgaan van het gemiddelde 

tarief van alle ODA-gemeenten (verwachte aanvullende opbrengst € 200.000). 
 
 
Inleiding 
De afgelopen jaren zijn de inkomsten uit bouwleges lager geweest dan het begrote bedrag. 
Het begrote bedrag is hierbij gebaseerd op 100% kostendekkendheid. De verwachting is dat 
deze neergaande lijn zich komende jaren zal doorzetten. Door de economische crisis is er 
(landelijk) een terugval in bouwactiviteiten. Vooral de grotere projecten (die in Doetinchem 
mede zorgden voor voldoende legesopbrengsten) blijven achter bij de verwachting in de 
begroting. 
 
In de raadsvergadering waarin u de begroting 2015 hebt behandeld, hebben wij uw raad de 
toezegging gedaan een nader onderzoek te doen naar de legesinkomsten en de kosten-
dekkendheid daarvan.  
In de meerjarenbegroting 2015-2018 is voor de jaren 2015 en 2016 incidenteel € 500.000 (per 
jaar) beschikbaar gesteld voor het opvangen van het verwachte tekort aan leges. Het bedrag 
komt ten laste van de algemene middelen. 
 
Er zijn twee zoekrichtingen om weer toe te groeien naar 100% kostendekking van de 
opbrengst bouwleges. 
- terugdringen van de uitgaven; 
- bijstelling van de legesinkomsten. 
Insteek is om geen beroep te doen op de algemene middelen.  
 
Wij stellen voor: 
1. de raming van de lasten omgevingsvergunning met ingang van 2015 te verlagen met totaal 

€ 300.000 (€ 200.000 lagere loonsom en € 100.000 overige uitgaven); 
2. het tarievenstelsel te herzien en met ingang van 2016 uit te gaan van het gemiddelde tarief 

van alle ODA-gemeenten (verwachte aanvullende opbrengst € 200.000). 
 
Uitgaven 
In de begroting 2014 zijn de volgende uitgaven opgenomen: 
 

 
 
Het grootste deel van de uitgaven bestaat derhalve uit toegerekende uren van de afdeling 
wonen en bedrijven. 
 
Er bestaan twee mogelijkheden om te besparen op de uitgaven voor de omgevingsvergunning: 
1. Minder urentoerekening: 

- door te besparen op de loonsom; 
- daadwerkelijk minder benodigde tijdsbesteding. 

2. Verlaging overige uitgaven. 



Ad 1. Minder urentoerekening 
Vanaf het moment dat de terugval in legesinkomsten een meer structureel karakter kreeg, is 
het management actief gaan sturen op een meer flexibele en beperktere ureninzet om zo de 
balans te houden tussen uitgaven en inkomsten met als oogmerk 100% kostendekking. Door 
vrijgevallen formatie niet (of niet volledig) in te zetten, werkprocessen verder te digitaliseren 
en efficiënter in te richten en door medewerkers te laten wisselen van takenpakket is het 
gelukt om formatie vrij te spelen. In het jaarplan 2015 van de afdeling wonen en bedrijven is 
voor 3,48 fte uren toegerekend aan de uitgaven voor omgevingsvergunningen bouw die niet 
worden ingevuld in 2015 (vacatures).  
De loonsom behorend bij deze vacatureruimte met ingang van 2015 bedraagt circa € 200.000. 
Dit is mogelijk met ingang van 2015 doordat hier door het management nadrukkelijk op is 
gestuurd. 
 
De verwachting is dat de lagere opbrengst van de leges omgevingsvergunning structureel is. 
Er is ruimte om de loonsom van de afdeling te verlagen met € 200.000 onder een gelijktijdige 
verlaging van de raming van de opbrengst van de leges. Hiermee neutraal voor de 
gemeentebegroting, maar goed voor de kostendekkendheid van de opbrengst bouwleges. 
Relatief gezien -gerelateerd aan de bouwkosten - is de inzet die geleverd moet worden om 
grote bouwprojecten te toetsen geringer dan bij kleine projecten. Het één op één 
doorbelasten van deze inzet aan de aanvragers zou met name bij kleine bouwobjecten leiden 
tot relatief hoge lasten in relatie tot de bouwkosten. Veel gemeenten, waaronder ook 
Doetinchem, kiezen voor een vorm van kruissubsidiëring. Volgens dit systeem worden over 
het geheel alle kosten gedekt, maar wordt voor kleinere objecten een korting op de werkelijke 
kosten verleend, en betalen grotere objecten wat extra’s. 
 
De economische ontwikkelingen hebben ook hun weerslag gehad op het bedrijfsleven en met 
name op de vastgoedmarkt. Dit geldt voor zowel nieuwe ontwikkelingen in de woningbouw als 
voor het bedrijfsonroerendgoed (BOG). In veel regio’s worden ontwikkelingen gefaseerd 
uitgevoerd of zelfs helemaal stil gezet. Ook is een focusverschuiving te zien van nieuwbouw 
naar groot onderhoud, herbestemming en renovatie van bestaande bouw, die voor een deel 
vergunningvrij zijn en waarvan de bouwkosten lager zijn. Deze ontwikkelingen hebben een 
nadelig invloed op de (geraamde) legesopbrengsten. Veel gemeenten hebben de afgelopen jaren 
als gevolg hiervan de geraamde legesopbrengsten stevig naar beneden moeten bijstellen. Uit de 
huidige praktijk blijkt dat de aanvragen voor kleinere bouwplannen, de vragen aan de front-
office medewerkers en vergunningverleners toenemen. Daarbij is er als gevolg van landelijke 
regelgeving een stijging te zien in het vergunningvrij bouwen. Dit betekent echter niet dat 
gemeenten minder werk krijgen. De kleinere aanvragen dienen getoetst te worden en de 
gemeente is veel tijd kwijt aan het informeren van burgers en bedrijven. 
Door het inleveren van de 3,48 fte aan formatie is de ondergrens bereikt. Een verdere krimp 
in formatie is onverantwoord en zal de kwaliteit van dienstverlening ver terugwerpen en leiden 
tot het missen van kansrijke initiatieven die de markt van het bouwen juist een impuls kunnen 
geven. 
In dit verband is het van belang te realiseren dat het te woord staan en informeren van burgers 
en ondernemers een activiteit is die de gemeente moet oppakken maar waar geen (directe) 
legesopbrengsten tegenover staan. Aan de andere kant levert een kwalitatief goed 
dienstverleningsproces ook veel op  tevreden burgers en ondernemers en economische 
(bouw)activiteiten).  
 
Ad 2. Overige uitgaven 
Daarnaast stellen wij voor om de overige uitgaven te verlagen met € 100.000. In de begroting 
is een bedrag opgenomen voor externe inhuur en advieskosten. Door een verdere 
professionalisering van werkwijzen en investering in opleiding en training van medewerkers is 
dit bedrag niet meer nodig. 
 



Voorgesteld beslispunt 1: 
De raming van de lasten omgevingsvergunning met ingang van 2015 verlagen met totaal 
€ 300.000 (€ 200.000 lagere loonsom en € 100.000 overige uitgaven). 

 
Wij stellen voor om het tarievenstelsel te herzien en aan de onderkant van het stelsel het 
tarief te verhogen. Het gemiddelde tarief van alle ODA-gemeenten voorziet hierin, en dit tarief 
sluit ook beter aan bij het aantal aanvragen per bouwkostencategorie.  
 

 
 
Om in beeld te krijgen wat de invloed van dit nieuwe tarief is op het deel van de leges voor de 
activiteit bouwen, is dit nieuwe tarief toegepast op alle verleende omgevingsvergunningen 
(bouw) van de afgelopen drie jaar. 
Hieruit blijkt dat de opbrengst in de lagere bouwkostencategorieën toeneemt en dat de totale 
legesopbrengst ook toeneemt. 
 
Als er wordt gekozen voor het gemiddelde legestarief van de ODA-gemeenten dan zal dit op 
jaarbasis ongeveer € 200.000 meer aan legesinkomsten kunnen generen. Let wel dit bedrag is 
gebaseerd op cijfers uit het verleden en op verwachtingen. Pas achteraf kan vastgesteld worden 
wat het exacte bedrag is.  
De genoemde meeropbrengst van ongeveer € 200.000 (gebaseerd op de aantallen 
vergunningen in de jaren 2011 t/m 2013) betekent een lager nadeel ten laste van de algemene 
middelen. Er is geen sprake van meer dan100% kostendekking, wat wettelijk gezien immers 
ook niet mag. De daadwerkelijk te realiseren legesopbrengst is natuurlijk sterk afhankelijk van 
de uiteindelijke bouwactiviteiten. 
 
De tarieven voor de kleinere bouwaanvragen zijn overigens ook niet kostendekkend als 
gekozen wordt voor het gemiddelde van de ODA-gemeenten met een meeropbrengst van 
€ 200.000. 
Ook dan is het zo dat bij de grotere bouwaanvragen wordt meebetaald aan de kosten voor de 
kleinere bouwaanvragen.  
Zie ook onderstaande tabel, waarin bij de kosten alleen maar de toerekening van uren is 
meegenomen (grootste kostenpost). 
 

 
 

Voorgesteld beslispunt 2: 
Het tarievenstelsel herzien en met ingang van 2016 uit te gaan van het gemiddelde tarief van 
alle ODA-gemeenten (verwachte aanvullende opbrengst € 200.000). 

 



Algemene middelen 
Legesopbrengsten fluctueren altijd. Als er bijvoorbeeld veel grote bouwprojecten zijn, zullen 
de inkomsten ook weer toenemen. 
De laatste jaren waren de legesopbrengsten vooral laag als gevolg van de economische crisis. 
De legesproblematiek is dan ook een probleem voor het overgrote deel van de gemeenten in 
Nederland  
In de begroting is voor de jaren 2015 en 2016 € 500.000 incidenteel opgenomen al s dekking 
van het verwachte tekort op bouwleges.  
Vooralsnog gaan we ervan uit dat het uiteindelijke structurele nadeel vanaf 2017 € 500.000 zal 
bedragen. Bij de voorgestelde beslispunten onder 1 en 2 kunnen we dit bedrag van € 500.000 
(€ 300.000 lasten en € 200.000 baten) binnen de begroting opvangen. Er is hierbij geen 
aanvullend beroep gedaan op de algemene middelen. 
De aframing van de lasten (€ 200.000 loonsom en € 100.000 overige uitgaven) kan al in 2015 
gerealiseerd worden. De verhoging van de inkomsten gaat volgens dit voorstel per 2016 in. 
Het kan daarmee dus zijn dat de incidenteel beschikbare middelen in 2015 en 2016 beide jaren 
€ 500.000 niet geheel nodig zal zijn.  
De besparing vanaf het jaar 2015 ad € 300.000 zal worden verantwoord in de financiële 
monitor 2015 en in de jaarstukken 2015. Vanaf 2016 is de besparing € 500.000. In het 
financiële meerjaren perspectief voor de voorjaarsnota 2015 en begroting 2016 worden deze 
voorstellen verwerkt.  
Bij de jaarrekening zal het mogelijke voordelige resultaat als gevolg van deze voorstellen 
worden toegevoegd aan de algemene reserve. 
 
Financiën 
De voorstellen worden neutraal in de gemeentebegroting verwerkt. Er wordt geen aanvullend 
beroep gedaan op de algemene middelen. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
ing. N. van Waart,       bc. N.E. Joosten, 
secretaris         burgemeester 
 
 


